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انتظام

جامعة القاھرة
كلیة اآلداب

نظام معلومات الطالب- مركز الحساب العلمى
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مكان اللجنة : بالمالعب٢ مبنى تعلیمى ٥٥٩قاعـة 

احمد  ابراھیم عبدالتواب اسماعیل
اسراء  خالد عبد الفتاح عبد الحمید عطیھ

اسراء  محمد السعید العزب
ایھ  سلیمان حمزه محمد

باھر  رمضان عواد محمد
بسمة  عرفھ على السید

تقى  ایمن رمضان جمعھ
حنان  سمیر رمضان موسى

خالد  محمد عبد الحمید درویش
دالیا  ھانى صالح الدین امین

سھیر  محمد سعید محمد
صفاء  ابراھیم مصطفى حسین

عبد  الرحمن محمد محمود عبد الرحمن
عالء  الدین عفیفى عبد العاطى عوض

عماد  محمد عبد الحمید درویش
عمر  جمیل محمد على زیان

كریم  نصر على محمد طایل
محمد  سید محمد محمود لیسي

محمد  موسى محمد على بیومى
محمود  محمد ناجى ابو المجد الصیفى

مروة  على عبد الحفیظ رواش
مصطفى  عالء السید عبدالخالق

نادیة  سید محمد سید محمد نادى
ندى  اشرف عشرى سید

نرمین  عماد محمد بیومى
ھدیر  صابر عبدالوھاب معداوى الضغیر (معادلة)

ھدیر  محمد عبد الحمید شھاب
یارا  خیر اهللا مصطفى محمد
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رقم الجلوس
٣٠ عدد الطالب فى اللجنة:
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مالك  مھنى عطا اهللا جاد اهللا
اسم الطالب
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رقم الجلوس
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